C-PURE 750
Rookevacuatie Systeem
TM

Patent Pending

CIMPAX® C-PURE 750
Rookevacuatie systeem voor het verwijderen van laser en
electrochirurgische rook
TM

CIMPAX® C-PURE is een zeer stil eenvoudig rookevacuatie systeem. Het C-PURE 750
rookevacuatiesysteem overtreft alle verwachtingen van prijs en efficientie.
Het unieke 3-poort filter biedt een scala aan opties bij het kiezen van accessoires om aan de
klinische behoefte te voldoen. C-PURE 750 is eenvoudig in het gebruik en is zeer flexibel in
de opties voor slangen, sets en toebehoren welke borg staan voor een geruisloze werkwijze.
C_PURE voorziet in een effectieve rookverwijdering met 4 filtratie niveaus en met een
werkduur van 35 uur. C-PURE 750 biedt de prestaties die nodig zijn voor een effectief beheer
van chirurgische rook met een onovertroffen resultaat.
Werkt met externe sensor activator, controle paneel of een voetpedaal is mogelijk..
• Compact ontwerp maakt het eenvoudig
plaatsen op een plank of tafel mogelijk.
De apparatuur is stapelbaar
• De stille en krachtige werking draagt bij tot een
probleemloze en veilige werksituatie.
• De maximale levensduur van het filter, 35 uur,
levert een onovertroffen bijdrage en vermindert
de kosten per procedure aanzienlijk
• Het ontwerp van het 3-poorts filter biedt u
een vrije keuze van de slang en
accessoires en voorkomt het
inzetten van adapters
• Afgeschermde filter poorten dragen
bij tot extra veiligheid
• De eenvoud reduceert de
behoefte aan training en
optimaliseert het gebruik

Order informatie
C-PURE 750 230VAC ±10% 50Hz/60Hz Dim.:15.2cm H x 27.9 cm W x 39.4 cm D, Gewicht: 4.5kg
Sensor voor automatische remote activatie van C-PURE 750 met 2-10 seconden vertragings optie.
Ulpa/Carbon Filter voor C-PURE 750 met 22/9,5/6,4mm connectie, maximale filter levensduur: 35 uur
Accessoires
C-VAC TORNADO TM geintegreerde rookevacuatie pen
4 meter snoer, PVC en phthalate vrij ESU kabel met
US-3-pin connector en 3 meter PVC en phthalate vrije
slang met gecombineerde 9,5/15/22mm connector. Eenmalig gebruik.

Met 70 mm standaard blad electrode
Met 70 mm gecoate blad electrode
Verpakking: Doos a 10 stuks, steriel.
Uitzuigtip verlengstuk, doos a 25 stuks, steriel

Ref. C32-01-750
Ref. C32-10-002
Ref. C32-25-001
Ref. C31-19-001
Ref.C31-19-101
Ref. C31-15-145
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